
পাতা-1 

 

 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড (লবটিলিএল)  

লিফ টেিাদেল ম্যাদিোে, েলিণাঞ্চল, লবটিলিএল, খুলিা এে কার্ যালয়। 

 

 

লিটিদেি িাে যাে 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ টেললদফাি 

িাংদর্াগ 

ডিমান্ড ন াট 

পডিশ াশেি 

সশ্ বাচ্চ 

০৫লেদিে 

িদে। 

অ লাইশ  আশ্দ : 

ছড্সহ পূিণকৃত 

আশ্দ  ফিম 

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

১। ব্যলিগত 

িাংদর্াদগে টিদত্র: 

ক) আদবেিপত্র-১ কলপ 

খ) পাসশপাট ব সাইজ 

ছলব-১ কলপ। 

গ) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িেকােী প্রলতষ্ঠাদিে 

টিদত্র: 

িাংলিষ্ট কর্তযপদিে 

অনুদিােিপত্র। 

৩। টবিেকােী 

প্রলতষ্ঠাদিে টিদত্র: 

ক) টেড লাইদিন্স এে 

ফদোকলপ। 

খ) প্রলতষ্ঠাি প্রধাদিে 

োতীয় পলেিয়পদত্রে 

ফদোকলপ। 

গ) কর্তযপদিে 

িদিািীত 

প্রলতলিলধে টিদত্র 

কর্তযপদিে 

িদিািয়িপত্র। 

mybtcl.btcl.gov.b

d 

এই টপাে যাদলে িােদি 

অিলাইদি আদবেি কো র্াদব 

অথবা 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে েিে হদত 

লবিামূদল্য পাওয়া র্াদব 

অথবা 

www.btcl.gov.bd

ওদয়বিাইদে পাওয়া র্াদব। 

 

ক) সংশ াগ ডফ: ৩০০ টাকা + 

১৫% ভ্যাট 

খ) লিোপত্তা োিািত: ৩০০ োকা 

(৫০ ডমটাি প বন্ত ড্রপওয়্যাি ডি, ৫০ 

ডমটাশিি অডতডিক্ত ড্রপওয়্যাি 

প্রশয়্াজ  হশল ১৫% ভ্যাটসহ মূল্য 

পডিশ াে কিশত হশ্) 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

 

১) জ া্ নমাোঃ তাডিকুল ইসলাম খা  

উপ-িহাব্যবস্থাপক টিদো, খুলিা  

রুি িম্বে: ২১৮,  

খুলিা লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, খুলিা।  

টেললদফাি: ০২৪৭৭৭২৬২৫৪ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৪৪৫ 

ইদিইল: 

dgm.khulnametro@btcl.

gov.bd 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

খুল া  হি এলাকা ও ্াশগিহাট নজলা 

এ্ং উপশজলাসমূহ 

 

২) জ া্ নমাোঃ ন্ঞ্জুি িহমা  

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, খুলিা 

রুি িম্বে: ২০১,  

খাললশপুে লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, খুলিা।  

টেললদফাি: ০২৪৭৭৭০০৩০০ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৪৬৫ 

ইদিইল: 

dgm.khulna@btcl.gov.bd 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

খুল া, খাডল পুি, নদৌলতপুি, ড শিামড  

ও পার্শ্ব্তী উপশজলাসমূহ এ্ং সাতক্ষীিা 

নজলা এ্ং উপশজলাসমূহ 

 

 

ক্রলিক িাং: ১, ২, ৩ এবাং ৪ এে উর্ধ্যতি 

কি যকতযাাঃ 

 

জ া্ নমাোঃ তাডিকুল ইসলাম খা  

টেিাদেল ম্যাদিোে-১, েলিণাঞ্চল, খুলিা 

রুি িম্বে: ৪০১,  

খাললশপুে টেললদফাি ভবি, লবটিলিএল, 

খাললশপুে, খুলিা।  

টেললদফাি: ০২৪৭৭৭০২৩০০ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৪৪৫ 

ইদিইল: 

gm1.southern@btcl.gov.

bd 

 

ক্রলিক িাং: ৫, ৬, ৭ এবাং ৮ এে উর্ধ্যতি 

কি যকতযাাঃ 

 

জ া্ ন খ মাহফুজুি িহমা  

টেিাদেল ম্যাদিোে-২, েলিণাঞ্চল, 

বলেশাল  

রুি িম্বে: ৩০১,  

টেিাদেল ম্যাদিোে-২, েলিণাঞ্চল, 

বলেশাল এে কার্ যালয়, 

িাঁেিােী, বলেশাল। 

টেললদফাি: ০২৪৭৮৮৬৩০৯৮ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৩৭৭ 

ইদিইল: 

gm2.barishal@btcl.gov.b

d 

mailto:dgm.khulnametro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.khulnametro@btcl.gov.bd
mailto:gm1.southern@btcl.gov.bd
mailto:gm1.southern@btcl.gov.bd


পাতা-2 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪। লবদেশী ব্যলিে 

টিদত্র: 

ক) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাদে যে 

িতযালয়ত ফদোকলপ। 

খ) ওয়্াকব পািডমট। 

গ) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাে য 

িাইদেে িতযালয়ত 

ছলব। 

৫। লবদেশী প্রডতষ্ঠাশ ি 

টিদত্র: 

ক) ড্ড শয়্াগ ন্াশি বি 

অনুশমাদ পত্র। 

খ) নটডলশফা  সংশ াগ 

গ্রহশণি জন্যসংডিষ্ঠ 

প্রডতষ্ঠাশ ি 

্াংলাশদ স্থ প্রো  

ড ্ বাডহি অনুমডতপত্র। 

 

অফলাইশ  আশ্দ : 

১। ব্যলিগত 

িাংদর্াদগে টিদত্র: 

ক) আদবেিপত্র-১ কলপ 

খ) পাসশপাট ব সাইজ 

ছলব-১ কলপ। 

গ) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িেকােী প্রলতষ্ঠাদিে 

টিদত্র:  

িাংলিষ্ট কর্তযপদিে 

অনুদিােিপত্র। 

 

৩) জ া্ ডহমাংশু হালদাি 

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, র্দশাে 

রুি িম্বে: ৩১০,  

র্দশাে লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, র্দশাে। 

টেললদফাি: ০২৪৭৭৭৬৬৬৫৫ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৭২২ 

ইদিইল: 

dgm.jashore@btcl.gov.b

d 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

 শ াি,  ড়াইল, মাগুিা ও ডি াইদাহ 

নজলা এ্ং উপশজলাসমূহ 

 

৪) জ া্  ািায়্ণ চন্দ্র ঘিামী 

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, কুলষ্টয়া 

রুি িম্বে: ৪০৫,  

কুলষ্টয়া লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, িেিপুেদগে, কুলষ্টয়া। 

টেললদফাি: ০২৪৭৭৭৮২১১০ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৭২৯ 

ইদিইল: 

dgm.kushtia@btcl.gov.b

d 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

কুডিয়্া, চুয়্ািাঙ্গা ও নমশহিপুি নজলা 

এ্ং উপশজলাসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা-3 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩। টবিেকােী 

প্রলতষ্ঠাদিে টিদত্র: 

ক) টেড লাইদিন্স এে 

ফদোকলপ। 

খ) প্রলতষ্ঠাি প্রধাদিে 

োতীয় পলেিয়পদত্রে 

ফদোকলপ। 

গ) কর্তযপদিে 

িদিািীত প্রলতলিলধে 

টিদত্র কর্তযপদিে 

িদিািয়িপত্র। 

৪। লবদেশী ব্যলিে 

টিদত্র: 

ক) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাদে যে 

িতযালয়ত ফদোকলপ। 

খ) ওয়্াকব পািডমট 

গ) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাে য 

িাইদেে িতযালয়ত 

ছলব। 

৫। লবদেশী প্রডতষ্ঠাশ ি 

টিদত্র: 

ক) ড্ড শয়্াগ ন্াশি বি 

অনুশমাদ পত্র। 

খ) নটডলশফা  সংশ াগ 

গ্রহশণি জন্য সংডিষ্ঠ 

প্রডতষ্ঠাশ ি 

্াংলাশদ স্থ প্রো  

ড ্ বাডহি অনুমডতপত্র। 

৫) জ া্ ন খ মাহফুজুি িহমা  

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, বলেশাল  

রুি িম্বে: ৩০১,  

বলেশাল লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, ফেলুল হক এলভলিউ, 

বলেশাল। 

টেললদফাি: ০২৪৭৮৮৬১০২২ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৩৭৭ 

ইদিইল: 

dgm.barishal@btcl.gov.b

d 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

্ডি াল, ডপশিাজপুি, িালকাঠি, নভ্ালা, 

পটুয়্াখালী ও ্িগু া নজলা এ্ং 

উপশজলাসমূহ 

 

৬) েিাব টিাাঃ িালিে আহদিে 

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ফলেেপুে 

রুি িম্বে: ১০৪,  

ফলেেপুে লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, ফলেেপুে। 

টেললদফাি: ০২৪৭৮৮০১০০০ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৭০১ 

ইদিইল: 

dgm.faridpur@btcl.gov.b

d 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

ফডিদপুি, িাজ্াড়ী ও  িীয়্তপুি নজলা 

এ্ং উপশজলাসমূহ 

 

 

 

 

 

২ টেললদফাি 

স্থািান্তে (একই 

এক্সদিদঞ্জে 

আওতাধীি) 

ডিমান্ড ন াট 

পডিশ াশেি 

সশ্ বাচ্চ ০৫ 

লেদিে 

অফলাইশ : 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ 

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে েিে হদত 

লবিামূদল্য পাওয়া র্াদব। 

টেললদফাি: 

ক) স্থািান্তে লফ: ২০০ োকা + 

ভ্যাট ১৫% 

 

mailto:dgm.barishal@btcl.gov.bd
mailto:dgm.barishal@btcl.gov.bd


পাতা-4 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িদে। ২) বতযিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূল োবী 

িািা। 

৩) মূল োবীিািা 

হালেদয় টগদল থািায় 

লেলড/ ন াটািী। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ। 

৫) িব যদশষ লতি 

িাদিে পলেদশালধত 

লবদলে ফশটাকডপ। 

৬) পািদপাে য িাইদেে 

ছলব-১কলপ। 

 

ডপ্রশপইি সংশ াশগি 

নক্ষশত্র: 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ 

২) বতযিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূল োবী 

িািা। 

৩) মূল োবীিািা 

হালেদয় টগদল থািায় 

লেলড/ ন াটািী। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ। 

৫) িব যদশষ লতি 

িাদিে পলেদশালধত 

লবদলে ফশটাকডপ। 

GPON: 

ক) স্থািান্তে লফ: ৫০০ োকা + 

ভ্যাট ১৫% 

 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

 

 

 

 

৭) জ া্ দীপ িঞ্জ  দাস 

উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, টগাপালগঞ্জ 

রুি িম্বে: ১০১,  

টগাপালগঞ্জ লডলেোল টেললদফাি এক্সদিঞ্জ, 

লবটিলিএল, টগাপালগঞ্জ। 

টেললদফাি: ০২৪৭৮৮২১২৫৯ 

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৮৬৪ 

ইদিইল:  

dgm.gopalgonj@btcl.gov

.bd 

সাডভ্ বস প্রদা  এলাকা: 

নগাপালগঞ্জ ও মাদািীপুি নজলা এ্ং 

উপশজলাসমূহ 

৩ টেললদফাি 

স্থািান্তে (লভন্ন 

এক্সদিদঞ্জে েন্য) 

ডিমান্ড ন াট 

পডিশ াশেি 

সশ্ বাচ্চ ০৫ 

লেদিে 

িদে। 

অফলাইশ : 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ  

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

২) বতযিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূলোবী 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে েিদে 

লবিামূদল্য পাওয়া র্াদব। 

টেললদফাি: 

ক) স্থািান্তে লফ: ৫০০ োকা + 

ভ্যাট ১৫% 

 

GPON: 

ক) স্থািান্তে লফ: ৫০০ োকা + 



পাতা-5 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িািা। 

৩) মূলোবী িািা 

হালেদয় টগদল থািায় 

লেলড/ ন াটািী। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ 

৫) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে 

প্রতযয়িপত্র। 

৬) পািদপাে য িাইদেে 

ছলব-১ কলপ। 

 

লপ্রদপইড িাংদর্াদগে 

টিদত্র: 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ  

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

২) বতযিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূলোবী 

িািা। 

৩) মূলোবী িািা 

হালেদয় টগদল থািায় 

লেলড/ ন াটািী। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ। 

৫) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে 

প্রতযয়িপত্র। 

৬) পািদপাে য িাইদেে 

ছলব-১ কলপ। 

ভ্যাট ১৫% 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

 

 

৪ টেললদফাি 

পুিাঃিাংদর্াগ 

ডিমান্ড ন াট 

পডিশ াশেি 

সশ্ বাচ্চ ০৫ 

লেদিে 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ 

২) িলিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে 

মূলোবীিািা। 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে বোবে িাো 

কাগদে আদবেি গ্রহণদর্াগ্য। 

ক) সংশ াগ ডফ: ৩০০ টাকা + 

১৫% ভ্যাট 

 

 



পাতা-6 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িদে। ৩) মূল োবী িািা 

হালেদয় টগদলথািায় 

লেলড/ ন াটািী। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ। 

৫) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে 

প্রতযয়িপত্র। 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

 

৫ টেললদফাি 

গ্রাহদকে 

িাি/ িাললকািা 

পলেবতযি 

০৫ 

কার্ যলেবি 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ 

২) িলিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূল 

োবীিািা। 

৩) মূল োবীিািা 

হালেদয় টগদল থািায় 

লেলড/ ন াটািীি 

ফশটাকডপ। 

৪) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ। 

৫) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে প্রতযয়ি 

পত্র। 

৬) পািদপাে য িাইে 

ছলব-২ কলপ। 

অন্যান্য কাগেপত্র: 

 

২) উত্তোধীকােী সূদত্র 

প্রাি হদল: 

ক) Succession 

Certificate 

(ওয়াড য 

কলিশিাে হদত)। 

খ) অন্যান্য 

ওয়ালেশািগদণে িা-

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে বোবে িাো 

কাগদে আদবেি গ্রহণদর্াগ্য। 

ক) ৩০০ োকা + ভ্যাট ১৫% 

খ) উত্তোলধকােী সূদত্র প্রাি হদল: 

২০০ োকা + ভযাে ১৫%; 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 



পাতা-7 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

োবী পত্র। 

২) অন্যান্য টিদত্র: 

ক) ৩০০ োকাে িি 

জুলডলশয়াল স্ট্যাদম্পে 

উভয়পদিে িদে 

উভয়পদিে ছলবযুি 

চুলিপত্র। 

৬ টেললদফাদিে  

িাম্বাে পলেবতযি 

০৫ 

কার্ যলেবি 

১)  আশ্দ পত্র ১ কডপ 

২) িলিাি টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূল 

োবীিািা। 

৩) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে প্রতযয়ি 

পত্র। 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে বোবে িাো 

কাগদে আদবেি গ্রহণদর্াগ্য। 

৩০০ োকা + ভ্যাট ১৫% 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

৭ টেললদফাি 

িিপ যণ 

০৩ 

কার্ যলেবি 

১) আদবেিপত্র-১ কলপ 

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

২) িলিাি 

নটডলশফাশ ি 

োবীিািাে মূলকলপ 

োবী িািা িা থাকদল 

লেলড কলপ। 

৩) হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে প্রতযয়ি 

পত্র। 

৪) জাতীয়্ পডিচশয়্ি 

ফশটাকডপ 

৫) ছড্ পাসশপাট ব 

সাইজ-১ কডপ। 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে ্িা্ি িাো 

কাগদে আদবেি গ্রহণশ াগ্য। 

লবিামূদল্য 

৮ এলডএিএল/ 

GPON 

ইন্টােদিে 

সংশ াগ 

 

ডিমান্ড ন াট 

পডিশ াশেি 

সশ্ বাচ্চ ০৫ 

লেদিে 

িদে। 

অ লাইশ  আশ্দ : 

ছড্সহ পূিণকৃত 

আশ্দ  ফিম 

(ড ্ডিত নমা্াইল 

 াম্বাি ও ইশমইল সহ) 

mybtcl.btcl.gov.b

d 

এই টপাে যাদলে িােদি 

অিলাইদি আদবেি কো র্াদব 

অথবা 

নপাি নপইি সংশ াগ: 

ক) সংশ াগ ডফ: ৩০০ টাকা + 

১৫% ভ্যাট 

খ) লিোপত্তা োিািত: ৩০০ োকা 

(৫০ ডমটাি প বন্ত ড্রপওয়্যাি ডি, ৫০ 



পাতা-8 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ব্যলিগত 

িাংদর্াদগে টিদত্র: 

গ) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িেকােী প্রলতষ্ঠাদিে 

টিদত্র: 

িাংলিষ্ট কর্তযপদিে 

অনুদিােিপত্র। 

৩। টবিেকােী 

প্রলতষ্ঠাদিে টিদত্র: 

ক) টেড লাইদিন্স এে 

ফদোকলপ। 

খ) প্রলতষ্ঠাি প্রধাদিে 

োতীয় পলেিয়পদত্রে 

ফদোকলপ। 

গ) কর্তযপদিে 

িদিািীত 

প্রলতলিলধে টিদত্র 

কর্তযপদিে 

িদিািয়িপত্র। 

৪। লবদেশী ব্যলিে 

টিদত্র: 

ক) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক 

পািদপাদে যে িতযালয়ত 

ফদোকলপ। 

খ) ওয়্াকব পািডমট। 

গ) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাে য 

িাইদেে িতযালয়ত 

ছলব। 

 

 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/ িহকােী 

ব্যবস্থাপক এে েিে হদত 

লবিামূদল্য পাওয়া র্াদব 

অথবা 

www.btcl.gov.bd

ওদয়বিাইদে পাওয়া র্াদব। 

 

ডমটাশিি অডতডিক্ত ড্রপওয়্যাি 

প্রশয়্াজ  হশল ১৫% ভ্যাটসহ মূল্য 

পডিশ াে কিশত হশ্) 

 

ড্ল পডিশ াে পদ্ধডত: 

ক) ব্াংশকি মাধ্যশম ড্ল পডিশ াে 

কিা  ায়্। 

খ) এ ছাড়াও ড্কা / িশকট এি 

মাধ্যশম ও ড্ল পডিশ াে কিা  ায়্। 

 

প্রডতমাশস এডিএসএল প্যাশকজ 

চাজব: 

ক) ১ Mbps: ২৫০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

খ) ১.৫Mbps: ৩২৫ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

গ) ২ Mbps: ৩৫০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

ঘ) ৫ Mbps: ৫০০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

ঙ) ১০ Mbps: ৭৫০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

চ) ২০ Mbps: ১২০০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

 

প্রলতিাদি GPON প্যাদকে িােয 

টেললদফাি ছাড়া: 

ক) 100 Mbps: ৪২০০ টাকা 

খ) 75 Mbps: ৩৩২৫ টাকা 

গ) 60 Mbps: ২৮০০ টাকা 

ঘ) 50 Mbps: ২৪৫০ টাকা 

ঙ) 40 Mbps: ২০৫০ টাকা 

চ) 30 Mbps: ১৬৫০ টাকা 

ছ) 25Mbps: ১৪৫০ টাকা 



পাতা-9 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। লবদেশী প্রডতষ্ঠাশ ি 

টিদত্র: 

ক) ড্ড শয়্াগ ন্াশি বি 

অনুশমাদ পত্র। 

খ) নটডলশফা  সংশ াগ 

গ্রহশণি জন্যসংডিষ্ঠ 

প্রডতষ্ঠাশ ি 

্াংলাশদ স্থ প্রো  

ড ্ বাডহি অনুমডতপত্র। 

 

অফলাইশ  আশ্দ : 

১। ব্যলিগত 

িাংদর্াদগে টিদত্র: 

ক) আদবেিপত্র-১ কলপ 

খ) পাসশপাট ব সাইজ 

ছলব-১ কলপ। 

গ) োতীয় পলেিয়পত্র/ 

পািদপাদে যে ফদোকলপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িেকােী প্রলতষ্ঠাদিে 

টিদত্র:  

িাংলিষ্ট কর্তযপদিে 

অনুদিােিপত্র। 

৩। টবিেকােী 

প্রলতষ্ঠাদিে টিদত্র: 

ক) টেড লাইদিন্স এে 

ফদোকলপ। 

খ) প্রলতষ্ঠাি প্রধাদিে 

োতীয় পলেিয়পদত্রে 

ফদোকলপ। 

গ) কর্তযপদিে 

িদিািীত প্রলতলিলধে 

টিদত্র কর্তযপদিে 

িদিািয়িপত্র। 

জ) 20 Mbps: ১২৫০ টাকা 

ি) 15 Mbps: ১০৫০ টাকা 

ঞ) 10 Mbps: ৮০০ টাকা 

ট) 5 Mbps: ৫০০ টাকা 

 

প্রলতিাদি GPON প্যাদকে িােয 

টেললদফািিহ: 

ক) 100 Mbps: ৪১৫০ টাকা 

খ) 75 Mbps:৩২৭৫ টাকা 

গ) 60 Mbps: ২৭৫০ টাকা 

ঘ) 50 Mbps: ২৪০০ টাকা 

ঙ) 40 Mbps: ২০০০ টাকা 

চ) 30 Mbps: ১৬০০ টাকা 

ছ) 25Mbps: ১৪০০ টাকা 

জ) 20 Mbps: ১২০০ টাকা 

ি) 15 Mbps: ১০০০ টাকা 

ঞ) 10 Mbps: ৭৫০ টাকা 

ট) 5 Mbps: ৫০০ টাকা 

 

ডপ্রশপইি সংশ াগ: 

ক) সংশ াগ ডফ: ৩০০ টাকা + 

ভ্যাট ১৫% 

খ) ১ মাশসি ব্ান্ডউইথ চাজব 

(৫০ ডমটাি প বন্ত ড্রপওয়্যাি ডি, ৫০ 

ডমটাশিি অডতডিক্ত ড্রপওয়্যাি 

প্রশয়্াজ  হশল ১৫% ভ্যাটসহ মূল্য 

পডিশ াে কিশত হশ্) 

 

নটডলশফা  সংশ াগসহ: 

কল চাজবোঃ ডমড মাম চাজব ১৫০ 

টাকা (ভ্যাটসহ), ৩০ ডদশ ি জন্য 

১) ড্টিডসএল টু ড্টিডসএল ডি 

২) ড্টিডসএল টু অন্যান্য অপাশিটি 

০.৪৮ পয়্সা + ১৫% ভ্যাট। 



পাতা-10 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪। লবদেশী ব্যলিে 

টিদত্র: 

ক) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাদে যে 

িতযালয়ত ফদোকলপ। 

খ) ওয়্াকব পািডমট 

গ) িাংলিষ্ট দূতাবাি 

কর্তযক পািদপাে য 

িাইদেে িতযালয়ত 

ছলব। 

৫। লবদেশী প্রডতষ্ঠাশ ি 

টিদত্র: 

ক) ড্ড শয়্াগ ন্াশি বি 

অনুশমাদ পত্র। 

খ) নটডলশফা  সংশ াগ 

গ্রহশণি জন্য সংডিষ্ঠ 

প্রডতষ্ঠাশ ি 

্াংলাশদ স্থ প্রো  

ড ্ বাডহি অনুমডতপত্র। 

 

লপ্রদপইড িাংদর্াদগে টিদত্র 

অিলাইি ও অফলাইদিে অনুরুপ। 

 

১০ এমড্ডপএস এি  ীশচ 

সংশ াশগি জন্য ১৫০০ টাকা + 

১৫% ভ্যাট ONT চাজব ডদশত 

হশ্ এ্ং ১০ এমড্ডপএস এি 

উপশি সংশ াশগি জন্য ONT ডি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ টেললদফাদিে 

ত্রুটি লিেিণ 

িদব যাচ্চ ০৩ 

লেি 

১) কল টিন্টাে ১৬৪০২ 

টত টফাি কদে  

২) নমা্াইল এি 

মাধ্যশম/ 

www.btcl.gov

.bd ওদয়বিাইে 

টথদক কল টিন্টাদেে 

পাতায় লগইি কদে 

৩) নটডলশস্া অযাপস 

(Telesheba 

App) এি মাধ্যশম 

৪) 

mybtcl.btcl.g

ov.bd 

এই টপাে যাদলে িােদি 

 

 

 

ড্ ামূশল্য 

 

 

 



পাতা-11 

 

ক্রলিক টিবাে িাি 

টিবা প্রোদি 

িদব যাচ্চ 

িিয় 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি প্রালিস্থাি 
টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলত 

শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযাে 

পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতি কি যকতযাে পেলব, রুি িম্বে, 

টেলা/ উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল 

টেললদফাি ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অিলাইদি 

অলভদর্াগ টেওয়া 

র্াদব। 

৫) এছাড়াও স্থািীয় 

গ্রাহকদিবা টকদে 

অলভদর্াগ টেওয়া 

র্াদব। 

১০ টেললদফাি 

আইএিলড কেণ 

০১ 

কার্ যলেবি 

১) আশ্দ পত্র-১ কডপ 

২) োবীিািাে  

ফদোকলপ। 

৩) োেস্ব অলফি 

টথদক হালিাগাে লবল 

পলেদশাদধে প্রতযয়ি 

পত্র। 

৪) োতীয় পলেিয় 

পদত্রে ফদোকলপ। 

৫) টেললদফাি 

িাংদর্াদগে মূল 

আদবেদিে ফদোকলপ। 

উপ-িহাব্যবস্থাপদকে বোবে 

িাো কাগদে আদবেি 

গ্রহণদর্াগ্য। 

লবিামূদল্য 

১১ টেললদফাদিে 

লক টখালা অথবা 

গ্রাহদকে 

অনুদোদধ 

িািলয়ক 

বন্ধকেণ 

০১ 

কার্ যলেবি 

১) আশ্দ পত্র-১ কডপ 

২)  িাম্প্রলতক 

পলেদশালধত লবদলে 

ফদোকলপ। 

 

উপ-িহাব্যবস্থাপদকে বোবে 

িাো কাগদে আদবেি 

গ্রহণদর্াগ্য। 

লবিামূদল্য 

১২ ডুলিদকে লবল 

প্রোি/ 

লবল পলেদশাদধে 

তথ্যপ্রদা / লবল 

পলেদশাদধে 

প্রতযয়িপত্র 

অলফি 

িিদয় 

চাডহ্া মাত্র 

প্রশদয়্ 

  

 

 

লবিামূদল্য 

 

 


